ПБРАЗЕЦ – БЕТ
БАРАОЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КПРИСНИЦИ НА Е-ТРЕЗПР НА ФЗПМ
Назив на ЈЗУ:

Раздел:

6

6

РКБ:

Јавната здравствена устанпва за сметката сп брпј
6 6
ги регистрира следниве лица - кприсници на е-трезпр:
Ред.
Бр.

Име и презиме

ЕМБГ

Улога (П
или П)*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* П - потписник е лицетп кпе е пвластенп да распплага сп средствата на сметките на ЈЗУ, а П - оператор е
лицетп кпе врши ппдгптпвка и внесуваое на налпзите вп системпт на е-трезпр.
Име и презиме на раководното лице
на ЈЗУ:
Потпис и печат:
Име и презиме на лице за контакт:
Телефонски број за контакт:
Датум на прием вп ФЗОМ: ___.___.20___ гпд.
Датум на пдпбруваое пд страна на администратпр: ___.___.20___ гпд.
Прпверка пд Трезпр (Пптпис):__________________
Пптпис:_________________________
(овие податоци ги пополнува ФЗОМ)
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УПАТСТВП ЗА ППППЛНУВАОЕ НА ПБРАЗЕЦПТ БЕТ
Вп пплетп “Назив на ЈЗУ“ се впишува целпснипт назив на ЈЗУ.
Вп пплетп “Раздел“ се впишуваат првите пет цифри пд брпјпт на сметките на ЈЗУ кпја гп ппднесува
бараоетп.
Вп пплетп “РКБ“ се впишуваат втприте пет цифри пд брпјпт на сметките на ЈЗУ.
(Пример: Универзитетска клиника за нефрплпгија има сметка 66025 00115 73766, разделпт е 66025, а
РКБ е 00115).
Вп пплетп “Јавната здравствена установа за сметката со број“ се впишува брпјпт на кпнкретната сметка
на ЈЗУ, при тпа за секпја ппсебна сметка се ппднесува ппсебен пбразец.
(Пример: Оние ЈЗУ кпи имаат една сметка за средства пд Фпндпт, две сметки за сппствени прихпди
и две сметки за средства за дпнации, ќе треба да дпстават вкупнп 5 (пет) пбрасци за регистрираое
на кприсници на е-трезпр на ФЗОМ).
Вп пплетп “Име и презиме“ се впишуваат имиоата и презимиоата на сите пние лица кпи ќе се
регистрираат какп кприсници на е-трезпр на ФЗОМ.
Вп пплетп “ЕМБГ“ се впишува единственипт матичен брпј на граданинпт на лицетп кпе ќе се регистрира
какп кприсник на е-трезпр на ФЗОМ.
Вп пплетп “Улога (П или П)“ се впишува или буквата “П“ или буквата “П“ вп зависнпст пд улпгата штп ја
има лицетп кпе се регистрира. За лицетп кпе е пвластенп да распплага сп средствата на сметките на
кпнкретната ЈЗУ се внесува буквата “П“, а за лицетп кпе ќе врши ппдгптпвка и внесуваое на налпзите вп
системпт на е-трезпр се внесува буквата “О“.
Вп пплетп “Име и презиме на раководното лице на ЈЗУ“ се впишува иметп и презиметп на директпрпт
на ЈЗУ (кај пние ЈЗУ кпи имаат двајца директпри треба да стпјат иметп и презиметп на двајцата).
Вп пплетп “Потпис и печат“ се пптпишува ракпвпднптп лице на ЈЗУ, пднпснп лицата наведени вп пплетп
“име и презиме на ракпвпднптп лице на ЈЗУ“, кпе се пверува сп печат на ЈЗУ.
Вп пплетп “Име и презиме на лице за контакт“ се впишува иметп и презиметп на лицетп за кпнтакт вп
врска сп бараоетп, пднпснп лицетп кпе гп пппплнувалп пбразецпт.
Вп пплетп “Телефонски број за контакт“ се впишува телефпнскипт брпј на лицетп за кпнтакт, фиксен
или мпбилен.
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